
  
Milé žačky, milí žáci, rodiče! 
 Je tu opět nový školní rok a s ním 
i nové očekávání. 
Co je ve škole nového? 
 Například červencovým 
„uragánem“  propršený strop chodby a 
třídy pana učitele Krčmárika; odstěhovala 
se nám do Dvora Králové paní učitelka 
Vladimíra Matušková, vdala se paní 
učitelka Daniela Štolfová a jmenuje se 
Salayová a také čeká miminko. Miminko 
také čeká paní učitelka Chmelařová a od 
října končí v ZUŠce i paní učitelka 
Včeláková. Tak je tu změn opravdu plno. 
Přišla k nám ale také posila – paní 
učitelka Markéta Mašková (je to naše 
bývalá absolventka ve hře na klavír a 
v červnu ukončila studia klavíru na 
Konzervatoři v Pardubicích) a pan učitel 
Bohuslav Bydžovský (ten k nám přichází 
z Hudby Hradní stráže) a jako pěvecká 
posila od října přijde paní učitelka 
Kunstová. 
 
Kdo tedy bude vyučovat v Jičíně? Jsou 
to pedagogové: 
Botková Hana kytara,  
 příprava k souhře 
Bydžovský Bohuslav zobcová flétna, 
 pozoun 
Čejková Věra klavír,Chobotnice, 
 Zámecké myšky ml. 
Černochová Eva taneční obor, 
 Kanafaska 
Havelka Jiří bicí nástroje, soubor 
Hučíková Ivana kytara, flétna, 
 kytarový orchestr, 
 flétnový soubor 
Kalvodová Katarína  klavír, cembalo, 
 Cantus firmus 
Koláčný Ondřej housle, Kanafaska 
Komárek František zobcová flétna, 
 klarinet, saxofon, 
 fagot, kytara 
Komárková Jaroslava lesní roh 
Kopecký Miroslav housle, hudební nauka 
Kracík Jana zobcová flétna, fagot, 
 flétnový soubor 
Krčmárik Pavel keyboard, klavír,  
 nauka o hudbě, 
 improvizace 
Mašková Markéta klavír 
Matějka Ondřej trubka, zobcová flétna 
Petira Michal klavír, cembalo 
Sál Radovan dramatická průprava 
Stříbrná Marie housle, klavír, 
 keyboard 
Svobodová Zdenka zpěv, komorní zpěv, 
 Netrafolka 
Šolc Miloš výtvarný obor 
Včeláková Jana zpěv 
Vrbová Miloslava violoncello, komorní 
 hra 
 

Domluva rozvrhu:  
1. 9. 8:30 – 13:00 
2. - 4. 9. 12:30 – 16:00 
 
Jaké soubory můžete navštěvovat 
v letošním roce?     
Netrafolka p.uč.Svobodová Zdenka 
Pěvecké trio p.uč.Svobodová Zdenka 
Kytarový orchestr p.uč.Hučíková Ivana 
Flétnový soubor p.uč.Hučíková Ivana 
Soubor zobcových fléten 
 p.uč.Kracík Jana 
Zámecký pěvecký sbor 
 p.uč. Včeláková Jana  
 a Kunstová 
Zámecké myšky p.uč.Čejková a Kunstová 
Cantus firmus p.uč.Kalvodová Katarína 
Komorní orchestr p.uč.Vrbová a Komárková 
Fanfárový soubor p.uč.Matějka Ondřej 
Klarinetové trio p.uč.Komárek František 
kapela „VÝMOLLY V POLLI“ 
 p.uč.Včeláková Jana 
 (září) a Krčmárik Pavel 
 (od října) 
Kanafaska p.uč.Koláčný Ondřej 
 (muzika) a Černochová 
 Eva (tanec) 
Klavírní trio p.uč.Vrbová Miloslava 
Komorní trio p.uč.Vrbová Miloslava 
Komorní hra p.uč.Matoušková Petra 
Chobotnice p.uč.Čejková Věra 
Chobotničky p.uč.Čejková Věra 
Soubor bicích nástrojů 
 p.uč.Havelka Jiří 
  
A kdo bude vyučovat na pobočce 
v Sobotce? 
Botková Hana kytara (v pátek) 
Bydžovský Bohusl. zobcová flétna, 
 keyboard,  hudební 
 nauka (úterý a čtvrtek) 
Matějka Ondřej zobcová flétna (středa) 
Matoušková Petra klavír, PHV, Notička 
 (denně) 
Žáci p.učitelů Bydžovského,  Matějky a 
Matouškové si přijdou domluvit rozvrh  
během prvního týdne, v úterý mezi 9.30-
14.00, ostatní dny mezi 12.00-16.00 ( čím 
dřív, tím líp), žáci p. uč. Botkové 4.9. 2009 
mezi 12.00-16.00. Hudební nauka bude v 
úterý nebo ve čtvrtek (upřesníme podle 
rozvrhu v ZŠ), poprvé 15.9. Notička 
bude pravděpodobně v pondělí.   
 
Úplata za vzdělávání 
Nezapomeňte (kdo tak ještě neučinil) 
uhradit úhradu za vzdělávání nejpozději do 
15.9. buď v kanceláři školy v hotovosti 
nebo převodem na účet 1161847389/0800. 
Jako VARIABILNÍ SYMBOL  uveďte 
rodné číslo dítěte (případně datum jeho 
narození). 
Pokladní hodiny :  
pondělí, úterý 8.00 - 16.30 

středa 7.00 - 15.00 
čtvrtek 8.00 - 17.00 
pátek 7:00 - 13:00  
 
 
 
SRPŠ 
příspěvek do fondu Vás, dětí, zůstává 
i letos stejný: 100,- Kč a platí ho 
každý žák, ale jen jednou, a to u 
svého pedagoga, který všechny 
příspěvky za třídu odevzdá 
pokladníkovi SRPŠ (paní Botkové).  
 
 
 
….. Pro flétnisty dobrá zpráva 
- všechny příčky  z hudebky jsou 
opravené a seřízené. Perfektní servis 
poskytnul pan Rada z Prahy, 
Palackého náměstí, Praha 1. V létě 
jsem byla na metodických kurzech a 
pro flétnisty mám nové poznatky ☺ o 
tvoření tónu, dechové technice a 
příčce vůbec.   Všichni, kdo 
vystupovali ve flétnovém souboru,  
budeme mít  zkoušku v pátek 11.9. 
od  9:00-11:00 na malém nádvoří,  
protože nás čeká vystoupení na pódiu 
na Valdštejnově náměstí. Budeme 
zkoušet Melodii  a Pavanu. Pokud 
zbude čas, podíváme se i na něco 
nového, jen tak z listu. Doprovázet 
bude pan uč. Pavel Krčmárik.  Je to 
rovněž příležitost oprášit sólové 
skladby 
           
……Z KORu (kytarového orchestru) 
budou letos absolvovat  dvě největší 
zlobidla a žvanílkové  ☺  Klára 
Kyselová + Patrik Sytný.  Zkoušet 
začínáme letos hned druhý den školy 
ve středu 2.9. v 15:00, protože je 
zase JMP, kde budeme hrát. Uděláme 
si proto ještě veřejnou zkoušku ve 
středu 9.9.  od 15:00 na malém 
nádvoří. V neděli 13.6. vystoupí  na 
Valdštejnově náměstí ve 13:40 
Flétnový soubor a  KOR v 11:00  
uniformovaný. 
 Ať se vám dobře hraje fujfujfuj…. 

Mgr.Ivana Hučíková 
 

Poprázdninové zprávy z 
 tanečního oddělení 
Naši novou taneční sezónu zahájíme 
tradičním víkendovým soustředěním 
na Nebákově ve dnech 4.9.09– 6.9.09. 
Odjíždět budeme od kina  v pátek  ve 
14,00 a návrat je naplánovaný na 
neděli 15,30 h opět ke kinu v Jičíně. 
Našim hlavním úkolem bude příprava 
na vystoupení, která proběhnou 



v rámci festivalu Jičín - město pohádky. 
Samozřejmě, že si náš pracovní pobyt 
zpestříme zábavou a soutěžemi. 
Nejdůležitější bude soutěž 
„Nejoriginálnější nebákovské strašidlo“. 
Proto si nezapomeňte s sebou přibalit 
potřeby a rekvizity, které budete ke 
splnění této soutěžní disciplíny nutně 
potřebovat. Mimo jiné si vezměte s sebou  
rozvrh hodin ze školy, psací potřeby a 
notýsek, abyste si mohli zapsat veškeré 
informace o  všech akcích, které  nás 
čekají. 
Nezapomeňte na spacák, protože tentokrát 
budeme bydlet v chatkách – každá chatka 
má vlastní topení. Finanční příspěvek, 
ve kterém je zahrnuto ubytování a plná 
penze, činí  540,- Kč.  
Přeji vám všem šťastné a úspěšné zahájení 
školního roku. 
Moc se na vás těším.  

Eva Černochová 
 

HLÁSÁNÍ O ZPÍVÁNÍ  
Tak už je to zase tady!!! Určitě jste po 
prázdninách  všichni odpočatí stejně jako 
my !Doufáme, že  se těšíte na všechno, co 
nás v tomto školním roce čeká, aniž byste 
věděli,  co to bude! Jako každý rok 
zahajujeme festivalem Jičín město 
pohádky. Informace o vystoupeních 
pěveckého oddělení najdete na naší 
nástěnce vedle učebny č. 212. S chutí do 
toho, půl je hotovo, těšíme se na vás!  

Vaše paní učitelky Zdena Svobodová a 
Jana Včeláková. 

 
 
A kde nás můžete vidět a slyšet o 
festivalu Jičín-město pohádky? 
 
8. září 
15:30  tanečnice a žáci pěveckého 
 sboru se shromáždí 
 v kostýmech před II. ZŠ (Husova 
 ulice) a  účastní se průvodu 
16:30 na slavnostní přivítání 
 pohádkového průvodu zahraje 
 na hlavním pódiu Fanfárový 
 soubor 
17:30 mají sraz ve Valdštejnově Lodžii 
 zpěváčci „Zámecké myšky“ s 
 paní uč.Čejkovou a zazpívají u 
 příležitosti zapálení milíře 
9. září  
13:00-17:00 
 na nádvoří zámku hrají žáci 
 Kytarového orchestru a zpívají 
 sóloví zpěváčci 
10. září 
9:00-13:00 
 na nádvoří zámku má svou 
 hudební dílnu skupina 
 „NETRAFOLKA“   
 
 

13:00-17:00 
 vyhrává k poslechu na nádvoří 
 kapela „VÝMOLLY V POLLI“  
 a zpívají sólisté 
17:00-17:30 
 velké nádvoří zámku – hraje bicí 
 soubor „DO(k)TYK“  
11.září 
9:00-11:00 
 na nádvoří zámku „pracuje“ 
 v hudební dílně Flétnový soubor 
11:00-14:00 
 na nádvoří zámku hraje skupina 
 „CANTUS FIRMUS“  
14:00-17:00 
 na nádvoří zámku zpívají 
 „Zámecké myšky“ a hraje 
 komorní seskupení 
 „CHOBOTNICE“ 
15:00-15:30 
 na Valdštejnově náměstí, na 
 hlavním pódiu, hraje soubor 
 bicích nástrojů „DO(k)TYK“ 
12. září 
14:30 ve Farské zahradě (vedle kostela 
 sv.Jakuba) Jiří Lábus otevře 
 vernisáž obrázků našich žáků 
 (pod vedením p.uč.Miloše Šolce) 
 z dětského plenéru, k poslechu 
 hraje „Cantus firmus“   
 
13.září 
Valdštejnské náměstí – hlavní pódium – 
festival „Ji čín-město pohádky“ k  70. 
výročí ZUŠ Jičín 
 
Program: 
9:30 – 10:00  
 „VÝMOLLY V POLLI“ a sólisté 
10:00  - 10:30 
 taneční obor 
10:30 – 10:50 
 Netrafolka  
11:00 – 11:20 
 Kytarový orchestr 
11,30 – 11,50 
 Cantus firmus 
 
12:00 – 13:30 
 „Mul ťák“  – hrají vítězové soutěže 
 mladých multiinstrumentalistů 
13:40 – 13:55 
 Flétnový soubor  
14:00 – 14:15  
 Zámecké myšky  
14:15 – 15:30 
 sólové zpěvy, Chobotnice a 
 Chobotničky  
15:30 – 16:00 
 taneční obor 
16:00-16:30 
 Zámecký pěvecký sbor 
 Fanfárový soubor 
 ukončení pohádkového festivalu 

 
Těšíme se na Vás, přijďte nás podpořit. 

 

 
A kdo slavil o prázdninách 
narozeniny? 

� 23.8.1952  p.uč.Čejková Věra 
� 28.8.1975  p.uč.Chmelařová 

              Monika  
 
A kdo bude slavit v září? 

� 8.9.1969  p.uč.Matoušková                       
�                         Petra 
� 24.9.1949p.Burešová Eva 
� 25.9.1965p.Kováčová Marcela 

 
 

Přejeme všem oslavencům 
 VŠE NEJLEPŠÍ! 

 
 
 
 
 
 

POKUD CHCETE BÝT 

ČERSTVĚ INFORMOVANÍ, 

ČI TVOŘIT  

SPOLU S NÁMI NAŠE 

WEBOVÉ  

STRÁNKY, 

prosím, pište nám své 

příspěvky nebo poznámky na  

komarkova@zusjicin.cz 

nebo 

kalvodovakatarina@seznam.cz 

 

Naše webová adresa je: 

www.zusjicin.cz 

 

Stále ještě přijímáme nové žáky 
do obnovené výuky literárně 

dramatického oboru 
 (dramatická průprava), 

hlásit se můžete v kanceláři školy 
u paní Lenky Ulvrové. 

 

Tak radostný a  

zdařilý nový školní rok 

plný krásného umění!! 


